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Sagsnr. i ESDH:
22/703
Beslutningskompetence: Handicap, Social og Psykiatri
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere
om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Årshjul for HSP vedhæftet som bilag
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”.
Plan og Byudvikling den 14. juni 2022, pkt. 3 ”Status for almene ungdomsboliger i Furesø
Kommune”.
Forsøg med ophør af boliggodkendelse i boligafdeling Skovhusene
Forvaltningen har igangsat en undersøge af, om arbejdet med boliggodkendelse står i et passende
forhold til den værdi boligorganisationen opnår herved.
Forsøget indebærer, at forvaltningen i en periode på 1-2 år undlader at lave boliggodkendelser ved
udlejning af 30 boliger i afdeling Skovhusene. Forsøget gælder alene de boliger, som KAB anviser.
Forsøget sker på baggrund af KAB´s henvendelse herom.
Boliggodkendelse (Almenboliglovens § 61) indebærer, at forvaltningen screener den boligsøgendes
økonomi mm. Screeningen er med til at sikre, at den boligsøgende har økonomiske resurser til at
betale husleje mm.
Ordningen er frivillig for kommunen.
Forsøget skal medvirke til at undersøge, om forvaltningens arbejder med boliggodkendelse
eventuelt skal omlægges.
Orientering om aftale om ny hovedlov om sammenhængende hjælp til udsatte borgere
”Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov - lov om helhedsorienteret
indsats (HOI-loven), som skal sikre en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte
borgere. Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige områder i en ny lov. Forpligtelsen til at
tilbyde indsatser efter loven træder i kraft efter to år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt, som
fastsættes til den 1. juli 2023. Kommunerne har mulighed for at tilbyde en indsat allerede fra lovens
ikrafttrædelsestidspunkt.”
Vedhæftede bilag er til punktet om ”Orientering om aftale om ny hovedlov om sammenhængende
hjælp til udsatte borgere”.
Orientering om Børnesagsbarometret 2022
”Furesø Kommune har bidraget med sager fra 2020 til Børnesagsbarometret 2022, som er
Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder udvalgte centrale lovkrav på
området for udsatte børn og unge. Den samlede rapport med resultaterne for alle kommuner
offentliggøres i løbet af uge 23 eller 24. Forvaltningen orienterer om rapporten.”
Frisk i Naturen
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Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har igennem det seneste år haft et øget fokus på
at inddrage naturen i afdelingens tilbudsvifte. Projektet ”Frisk i Naturen” har inspireret afdelingen
til at videreudvikle aktuelle indsatser og en række medarbejdere har været med på inspirationsworkshops med henblik på dette. Projektet der startede som ”Frisk i Naturen” har siden udviklet sig,
i samarbejde med SIND, og hedder i dag ”Adgang til sol og vind, giver frisk SIND”. Projektet
handler om hvordan ture ud i naturen kan give borgere med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser og socialt udsatte både fysisk, mental og social sundhed. Projektet skal
bidrage til en oplevelse af fornyet livskvalitet og på sigt åbne op for at borgerne også kommer ud i
naturen på egen hånd.
Afdelingen har sat en række initiativer i værk i dette forår.
 Afdelingen modtager en grejpakke fra projektet, som kan benyttes til en række aktiviteter i
naturen.
 Afdelingens gå-gruppe tilknyttes en naturvejleder, som kan inspirere borgere/personale til
nye oplevelser i lokalområdets natur.
 Afdelingens unge-gruppe benytter kommunens bålpladser til at afvikles deres aktiviteter
udendørs.
Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har ligeledes tilknyttet en fagkoordinator til
netværket for projektet og er dermed informeret om seneste nyt og har mulighed for at byde ind på
relevante initiativer.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget
 tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022
Taget til efterretning.
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