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1.

Meddelelser/orientering USS - maj 2019

Sagsnr.: 19/4639

Beslutningstema
Orienteringssag.
Sagsfremstilling
Orienteringen omfatter:


Årshjul maj 2019 er vedlagt som bilag.



Ventelistestatistik pr. 1. maj 2019 er vedlagt som bilag.



Furesø Kommune melder sig ind i Røgfri Fremtid ved Kræftens Bekæmpelse og
Trygfonden, ligesom 65 andre kommuner også har gjort. Furesø Kommune skriver under
på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids
hovedbudskaber:
o Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det
bliver muligt.
o Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder
for at skabe sig et sundt og godt liv.
o Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Læs mere om partnerskabet på https://www.roegfrifremtid.dk/bliv-partner/
En vellykket røgfri arbejdstid hos medarbejdere er afgørende for en vellykket røgfri skoletid, i
forhold til afsmittende effekt hos børn og unge. Der vil være løbende fokus på at følge,
hvorvidt den røgfri arbejdstid overholdes, og der sættes i første omgang et skærpet fokus på
denne i forbindelse med implementeringen af den røgfri skoletid. Skolechefen har i april 2019
lavet opfølgning på området, samt indskærpelse af rygereglerne overfor skolerne.


Normering på plejecentre i Furesø Kommune. I vedlagte notat gøres rede for de
normeringsmæssige konsekvenser af plejehjemsharmoniseringen, der blev besluttet i 2017
og implementeret januar 2018. Der redegøres tillige for ledernes oplevelse af balancen
mellem personaleressourcer og faglige behov. Endelig sammenlignes normeringen i
Furesø Kommune med Lyngby-Taarbæk Kommune og andre kommuner på de parametre,
hvor en sammenligning er mulig.



Status på udvidet samarbejde med Fontænehuset: Den 8. maj 2018 godkendte udvalget
rammeaftalen for et udvidet samarbejde med Fontænehuset. Det udvidede samarbejde
trådte i kraft november 2018, og ifølge samarbejdsaftalen gøres der status fra alle parter
efter seks måneder. Samarbejdet mellem Fontænehuset og Furesø Kommune har i
samarbejdsaftalens første seks måneder fungeret efter hensigten. Der har for det
specialiserede voksenområde været opstartsudfordringer, særligt i forhold til at motivere
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borgere til at overgå fra nuværende tilbud til Fontænehuset. Pr. 31. marts 2019 er der
visiteret 11 borgere, hvoraf 3 er på § 82 og 9 på § 85, til Fontænehuset. Ungeindsatsen har
pr. 31. marts 2019 10 unge i aldersgruppen 18-29 år, fordelt på 4 kvinder og 6 mænd. Der
har hele tiden været fyldt op i forhold til aftalen om 10 løbende pladser. Derudover har der
i hele perioden været en åben dialog mellem Fontænehuset og Furesø Kommune med
henblik på at styrke og udvikle samarbejdet, både med det specialiserede voksenområde
og med ungeindsatsen. Bilag er vedlagt.


Blad fra Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune, nr. 71, er vedlagt som bilag.



Udvalget orienteres om, at der arbejdes på at etablere 30 ældreboliger i Farum Midtpunkt,
og at der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for en lokation til 30 ældreboliger
etableret i et tryghedsfællesskab. Bilag er vedlagt.

Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre maj-dagsordener:
 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: Punkt 3 ”Etablering af botilbud for unge på
Bymidten 118 (Hareskovhvile) – Frigivelse af anlægsmidler (Rådgivning)”.
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 06-05-2019
Taget til efterretning.
Udvalget ønsker på et senere møde en orientering om implementeringen af røgfri skole.
Udvalget har stor opmærksomhed på de udfordringer, der følger af, at normeringen på
plejecentrene ikke er fulgt med en stadig stigende kompleksitet i borgernes plejebehov.
Udvalget ønsker, at der i analysen af Fontænehuset efter et års drift foretages en tydelig
evaluering i forhold til rammeaftalens opgaver og mål og de opnåede resultater.
Afbud: Berit Torm
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Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

Årshjul maj 2019.pptx
Ventelistestatistik, plejeboliger pr 1. maj 2019.pdf
Blad 71.april 2019.docx
Notat om behov for visiterede ældre- og handicapegnede boliger
Midtvejsstatus - samarbejde m. Furesø Kommune og Fontænehuset marts 2019
6 Åben Status fra Fontænehuset
7 Åben Orientering om normering på plejecentre - 30. april 2019

2.

55821/19
75948/19
74731/19
11283/19
75171/19
75172/19
76093/19

Drøftelse: Status på demensstrategien og demensindsatsen

Sagsnr.: 19/6810

Beslutningstema
Med udgangspunkt i mundtlige oplæg om status på demensstrategien og demensindsatsen
bedes udvalget drøfte udfordringer og indsatser på demensområdet.
Sagsfremstilling
Udvalget vedtog i maj 2018 en ny demensstrategi. Udvalget forelægges en status på arbejdet
med implementering af strategien og de foreløbige resultater og indsatser på demensområdet.
På temamødet vil forvaltningen, herunder demenskoordinator Trine Omann og
udviklingskonsulent Charlotte Larsen give en status på udvalgte fokusområder og tiltag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Et trygt og værdigt liv med demens, National demenshandlingsplan 2025. Sundheds- og
Ældreministeriet, januar 2017.
Lov om social service.
Det videre forløb
Udvalget vil blive forelagt status på implementering af demensstrategien, resultater og
indsatser halvårligt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udfordringer og indsatser på demensområdet.
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Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019
Drøftet.
Oplæg er vedhæftet.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben 190502, Demensstrategi, status nr. 1.docx

3.

78199/19

Budgetopfølgning I for 2019 - USS

Sagsnr.: 19/279

Beslutningstema
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) skal anbefale over for
Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019 godkendes.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I 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 761,8 mio. kr., hvoraf 594,5 mio. kr. er inden for
servicerammen. Pr. 31. marts 2019 er det samlede forbrug på 127,3 mio. kr., hvilket svarer til
16,7 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 I for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
(netto), pr. 31.3.2019.
Opr.
Korr.
Forbrug
Ompl.
Ompl.
Tillægs- Forventet
budget Budget
pr.
mellem
mellem
bevilling regnskab
2019
2019 31.3.2019
akt.fagudvalg =
2019**
områder* "udg.neutral"
tillægsbev.*
1.000 kr.
a
b
c
d
e
f
g=b+d+e+f
Sundhed
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221.596 222.859
Ældre

284.629 282.305

279
51.082

-

1.819

1.384

285.509

Voksne
m. særl.
49.102
256.680
256.637 256.636
44
behov
Netto - i
127.328
1.384
765.327
alt
762.862 761.801
2.142
Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for
kassebeholdningen.
Note **: Forventet regnskab 2019 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF I, se bilag 2.
Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder - Sundhed,
Ældre og det specialiserede voksenområde.
Aktivitetsområde Sundhed
På aktivitetsområdet Sundhed viser budgetopfølgningen, at det korrigerede budget er under
pres (0,5 mio. kr.) i 2019 vedrørende vederlagsfri fysioterapi på grund af en stigning i antal
henviste borgere til ordningen, hvilket er lovbestemt. Der er i forbindelse med forberedelse af
Budget 2020 udarbejdet en budgetanalyse af området. Det forventede merforbrug søges
kompenseret ved mindreforbrug andre steder i budgettet i løbet af året.
Det skal nævnes, at den kommunale medfinansiering (KMF), som følge af
Sundhedsministerens bekendtgørelse herom, betales som aconto-afregning svarende til
budgettet for 2019. Restafregningen af KMF for 2018 er afsluttet og udgjorde 2,8 mio. kr.,
hvilket der var hensat 3,1 mio. kr. til. Restbeløbet på 0,3 mio. kr. tilgår kassen.
Aktivitetsområde Ældre
På aktivitetsområdet Ældre viser budgetopfølgningen et forventet regnskab for 2019, der
udfordrer det korrigerede budget. De væsentligste årsager til dette er:



Budgettet for køb/salg af plejeboligpladser er udfordret, da der har været en afgang af
udenbys borgere, og disse pladser er i stedet visiteret til egne borgere.
Effekten af Team Hjemmetræning følges tæt, da denne indsats er central i forhold til
realiseringen af det vedtagne budget 2019 på hjemmeplejeområdet.

Fra 2019 er klippekortsordningen til plejehjemsbeboere overgået til bloktilskuddet (jf.
finanslov 2019). Det var aftalt med budget 2019 at fastholde aktivitetsniveauet, men ved en
fejl er budgettet ikke blevet flyttet til ældreområdet. Derfor søges der om en tillægsbevilling
på 1,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget (ØU), så det samlede
budget for 2019 bliver på 2,8 mio. kr. i lighed med de to foregående år.
Som opfølgning på overenskomstaftalen OK18 udmøntes 1,8 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr.
årligt i 2020 og årene frem fra puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område
under ØU. OK18-aftalen giver en højere grundløn, højere lønforløb og højere slutløn for
SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og fysioterapeuter mv. Med udmøntningen forhøjes
lønbudgetterne på de berørte områder svarende til den forventede lønstigning.
Furesø Kommune
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Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de ovennævnte udfordringer på ældre- og
sundhedsområdet kan holdes inden for budgettet, idet der på andre områder opstår mindre
forskydninger, som samlet set betyder, at budgettet forventes at kunne holdes.
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov
På aktivitetsområdet for 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.
Området arbejder med en plan, som skal sikre budgetoverholdelse. Planen indebærer bl.a.:
 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.
Udvalget orienteres om status ved Budgetopfølgning II.
Anlæg
USS`s anlægsbudget er i 2019 på i alt 15,0 mio. kr. (inkl. en overførsel på 2,5 mio. kr. fra
2018) fordelt på fire projekter ”Velfærdsteknologi” (USS 100), ”Etablering af botilbud for
social/psykisk voksen” (USS 201), ”Etablering af botilbud for unge” (USS 202) og ”Samling
af hjemmeplejen”. Der henvises til bilag 3 med anlægsoversigt. Det forventede regnskab på
udgiftssiden forventes at blive 8,0 mio. kr. mindre i 2019 i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget fordeler sig på følgende projekter:
 På projekterne USS 201”Etablering af botilbud for social/psykisk voksen” og USS 202
”Etablering af botilbud for unge” er der sket en ny revurdering af periodiseringen, som
betyder, at der flyttes 6,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 ud af det samlede budget på 12,0 mio.
kr.
 På projekt USS 200 ”Udbygning af plejecenterpladser” overføres 0,5 mio. kr. fra 2020 til
2019 med henblik på at afholde udgifter til forundersøgelse, arkitektbistand m.m. til
undersøgelser vedrørende Lillevang. Midlerne søges samtidig frigivet.
 ”Samling af hjemmeplejen” (2,5 mio. kr.) flyttes fra USS til UNMG, da det er kommunale
ejendomme, som er ”udfører” på projektet.
 Anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” på 0,5 mio. kr. søges frigivet på denne
budgetopfølgning. Midlerne søges frigivet til implementering af låsesystemet samt
løsninger forbundet med forflytningsindsatsen i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme på driften for Udvalg for sociale
forhold, sundhed og et godt seniorliv vil være i balance med budgettet i 2019.
Anlægsbudgettet vil ved budgetopfølgning I samlet blive nedjusteret med 8,0 mio. kr. i 2019.
Der udskydes 6,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, og
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der flyttes 2,5 mio. kr. fra USS til UNMG. Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil blive
søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2020.
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 I, inkl. øvrige omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder
samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2019, godkendes.
 der ansøges om en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under
ØU for at bringe budgettet til klippekortsordningen på plejehjemsområdet på niveau med
sidste år.
 der omflyttes 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 og frem fra ØU til udmøntning af
konsekvenser af overenskomsten vedrørende rekrutteringspuljen på det sociale område.
 anlægsbudgettet nedjusteres samlet med 8,0 mio. kr. i 2019.
 anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og ”Udbygning af plejecenterpladser”, i alt 1,0 mio.
kr., frigives og disponeres.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019
Anbefales.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

4.

Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning I - USS - 2019
Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning I - USS - 2019
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2019
Implementeringsark - 2019 BO I

10924/19
10929/19
76193/19
70842/19

Beslutning: Kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning m.m. 2019

Sagsnr.: 19/2850
Furesø Kommune
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Beslutningstema
Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning m.m. 2019
til udvalgets godkendelse.
Sagsfremstilling
Furesø Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning
m.m. 2019. Kvalitetsstandarderne er kommunens politisk godkendte serviceniveau. Det er
samtidigt også forvaltningens styringsredskab og det, der visiteres ydelser til borgerne ud fra.
Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.
I efteråret 2019 udarbejder forvaltningen et katalog, hvor kommunens samlede tilbud og
muligheder inden for sundheds-, aktivitets-, pleje- og rehabiliteringsområdet fremgår på en let
tilgængelig og overskuelig måde, så alle borgere kan orientere sig om kommunens tilbud.
Kvalitetsstandarder beskriver og regulerer serviceniveauet på et område og kan dermed også
influere på økonomien på området. Kvalitetsstandarder fungerer således som administrative
styringsværktøjer.
Standarderne skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan
forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Beskrivelsen af standarderne skal være
præcis og danne baggrund for, at der sikres en sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte
ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.
Kvalitetsstandarderne bidrager til:
 At sikre borgerens medindflydelse i forbindelse med hjælp og støtte
 At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau.
Kvalitetsstandarderne omfatter:
 Hjælpemidler til personlig pleje
 Hjælpemidler til personlig mobilitet
 Indretning af hjemmet og dets omgivelser, herunder møbler
 Nødkald
 Personlig alarm og pejlesystem
 Kropsbårne hjælpemidler.
Om kommunens serviceniveau
Furesø Kommunes serviceniveau for området er stort set uændret gennem de senere år. Der
har været enkelte justeringer på grund af lovmæssige ændringer.
En ændring af serviceloven gav med virkning fra den 1. januar 2018 mulighed for, at
kommunerne kan vælge at tilbyde borgere med en midlertidig funktionsnedsættelse et
hjælpemiddel eller et forbrugsgode i en afgrænset periode. Lovændringen er blevet til på
baggrund af et ønske fra kommuner om at få hjemmel til at yde støtte til borgere i situationer,
hvor funktionsnedsættelsen ikke er varig. Visitationen i Furesø Kommune ønsker at gøre brug
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af denne mulighed i de situationer, hvor det ud fra en konkret og individuel vurdering findes
relevant. Bestemmelsen indgår derfor i de nye kvalitetsstandarder.
Ved høringsmøde med Seniorråd og Handicapråd kom følgende forslag til ændringer i
Kvalitetsstandarder for hjælpemidler mv. 2019, jf. bilag 2, som forvaltningen har
imødekommet:
1. Frit valg af leverandør. Det tilføjes i indledningen, at ”frit valg af leverandør kan
medføre merudgifter for borgeren”
2. Markering af ændringer i dokumentet. Ændringer vil fremadrettet blive markeret
tydeligt i dokumentet
3. Procedurer ved genansøgning/brug af tro- og loveerklæringer. Forvaltningen er i gang
med udarbejdelse af en klar beskrivelse af sagsgangen, når en borger (gen)ansøger om
udskiftning af et hjælpemiddel på det kropsbårne område, herunder brugen af tro- og
loveerklæringer
4. Ansøgning om bil. Forvaltningen har nu konsekvensrettet i relation til reglerne for
afdrag.
Der henvises til bilag 2 for de øvrige forslag til ændringer med forvaltningens kommentarer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Seniorråd og Handicapråd har afgivet høringssvar på et møde den 23. april 2019, jf. bilag 2.
Lovgrundlag
Serviceloven og Arbejdsmiljøloven.
Det videre forløb
Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Furesø Kommunes hjemmeside.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning m.m. 2019.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019
Godkendt.
Udvalget kvitterer for høringssvaret fra Seniorrådet og Handicaprådet.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben Udkast til kvalitetsstandarder - hjælpemidler mv. 24042019.docx
2 Åben Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet til kvalitetsstandarder for

Furesø Kommune
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hjælpemidler mv..docx.docx

5.

Beslutning (alle fagudvalg): Forslag til ny kultur-, fritids- og idrætspolitik i
høring

Sagsnr.: 16/27825

Beslutningstema
Udvalget skal drøfte forslag til en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik og give kommentarer,
således at den nye politik kan understøtte kommunens velfærdsopgaver.
Sagsfremstilling
Udvalg for kultur, fritid og idræt har siden august 2018 arbejdet med at formulere en politik
for hele deres område. I samråd med Folkeoplysningsudvalget blev det på temamøde 22.
november 2018 vedtaget, at folkeoplysningspolitikken skal indgå som en del af denne politik.
Udvalg for kultur, fritid og idræt besluttede endvidere på deres møde i marts, at den nye
politik ikke har en udløbsdato. Politikken er vedlagt som bilag i en tekstversion.
Furesø Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik tager afsæt i Furesøs potentiale, aktører og
profil, samtidig med at den sætter en retning for udvalgets, forvaltningens og aktørernes
indsats og arbejde fremover. Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige
politikker og strategier, og de kommende handleplaner vil bliver udformet i et samarbejde på
tværs af forvaltningen. Politikken vil desuden blive præsenteret i et inspirerende og
læsevenligt layout, og forvaltningen vil stræbe efter at formidle den på forskellige måder.
Om politikken
Furesø Kommunes borgere prioriterer kultur-, fritids- og idrætslivet højt og tager en aktiv del
i det både som deltagere og medskabere. Politikken skal afspejle Byrådets ønske om at
fastholde kommunens position blandt de førende på området. Det handler både om at styrke
området for dets egenværdi og for den merværdi, som det tilfører indenfor velfærd og
erhverv. På den måde understøtter den nye politik både Byrådets arbejdsprogram og Budget
2019, der lægger op til at kultur-, fritids- og idrætsområdet bidrager til løsningen af
kommunens øvrige opgaver.
Forudsætningerne, for at udvalget kan realisere visionen for området, er, at
Folkeoplysningsloven overholdes, samt at der er egnede faciliteter og tydelig kommunikation
om fritidslivet. Dernæst er politikken bygget op om fire fokusområder, der er anført nedenfor:





Et godt sted at vokse op
Fokus på frivillighed og nye aktiviteter
Stærke fællesskaber og livskvalitet
Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
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Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter fokusområderne og de indsatser, som er beskrevet
for hvert af dem.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Politikken er udarbejdet på baggrund af borgerdialog, herunder åbent hus, borgermøder,
fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer, fremmøde hos aktører og borgere samt referater fra
bestyrelser og private sammenkomster, hvor de relevante temaer blev taget op. Der blev
desuden gjort brug af den elektroniske platform Citizenlab, hvor borgere bød ind med forslag
og kommentarer.
Politikken er i offentlig høring hos borgere og interessenter fra 12. april frem til 8. maj.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, arbejdsprogram og Budget 2019.
Det videre forløb
Politikken er i høring på alle fagudvalg, og efter den offentlige høring skal den endeligt
godkendes i juni af Udvalg for kultur, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet. Efteråret
2019 udarbejder forvaltningen handleplaner, der skal sikre, at målsætningerne i politikken
realiseres.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 Udvalget drøfter forslag til en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik og giver eventuelle
bemærkninger til politikken.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019
Drøftet.
Udvalget kvitterer for, at den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik er et dynamisk dokument.
Udvalget ønsker, at politikken i højere grad beskriver ambitiøse og konkrete mål for, hvordan
fx de mest udsatte borgere får en plads i fritidslivet. Der savnes desuden en prioritering af de
forskellige indsatsområder. Udvalget opfordrer til, at der i handleplanerne bliver udarbejdet
konkrete eksempler, der synliggør de politiske mål for borgerne.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben Politik - tekst til høring
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Bilagsoversigt
1.

Meddelelser/orientering USS - maj 2019
1. Årshjul maj 2019.pptx (55821/19)
2. Ventelistestatistik, plejeboliger pr 1. maj 2019.pdf (75948/19)
3. Blad 71.april 2019.docx (74731/19)
4. Notat om behov for visiterede ældre- og handicapegnede boliger (11283/19)
5. Midtvejsstatus - samarbejde m. Furesø Kommune og Fontænehuset - marts 2019
(75171/19)
6. Status fra Fontænehuset (75172/19)
7. Orientering om normering på plejecentre - 30. april 2019 (76093/19)

2.

Drøftelse: Status på demensstrategien og demensindsatsen
1. 190502, Demensstrategi, status nr. 1.docx (78199/19)

3.

Budgetopfølgning I for 2019 - USS
1. Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning I - USS - 2019 (10924/19)
2. Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning I - USS - 2019 (10929/19)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2019 (76193/19)
4. Implementeringsark - 2019 BO I (70842/19)

4.

Beslutning: Kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning m.m. 2019
1. Udkast til kvalitetsstandarder - hjælpemidler mv. 24042019.docx (70338/19)
2. Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet til kvalitetsstandarder for
hjælpemidler mv..docx.docx (75958/19)

5.

Beslutning (alle fagudvalg): Forslag til ny kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring
1. Politik - tekst til høring (67576/19)
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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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