Udvalg for beskæftigelse og erhverv 08-05-2018

Beslutning: Udvidet samarbejde med Fontænehuset
Sagsnr. i ESDH:

18/996

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalgene skal godkende udkast til rammeaftale for et udvidet samarbejde med Fontænehuset på
baggrund af Byrådets beslutning i februar 2018.
Sagsfremstilling:
Sagen om det udvidede samarbejde har i februar været behandlet på fagudvalgsdagsordenerne i
UBE og USS samt i ØU og Byrådet.
Forvaltningen og Fontænehuset har sammen udarbejdet et udkast til en rammeaftale for det
fremtidige udvidede samarbejde.
Samarbejdet mellem Fontænehuset og Furesø Kommune bygger på et stærkt fundament, som
fagligt supplerer hinanden i indsatsen overfor borgere i en sårbar livsituation.
Furesø Kommune har den faglige baggrund med blandt andet myndighedsområdet fra lovgivningen
med Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Fontænehuset skaber netværk, ro og
ramme for rehabiliteringen i dagligdagen.
Rammeaftalen præciserer formålet for samarbejdet som
Tilbyder borgerne i målgruppen et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed,
medindflydelse, rummelighed og tætte relationer.
Styrke borgernes personlige, faglige og sociale kompetencer, så det er muligt at leve et værdigt og
så aktivt liv som muligt.
Tilbyde arbejdsfunktioner som socialøkonomisk virksomhed til borgere, der ikke kan deltage på
almindelige vilkår på arbejdsmarkedet.
Tilbyde beskæftigelsesrettede aktiviteter, som støtter borgerne i at gennemføre en uddannelse og
komme i beskæftigelse.
Sikre sammenhæng mellem de forskellige tilbud, som borgeren tilbydes eksempelvis: Bo-støtte,
mentorstøtte, støtte til at finde job og uddannelse, støtte til at klare hverdagen og blive en del af
fællesskabet.
Sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på Fontænehuset og aktiviteter målrettet de samme
borgere, der udføres i regi af kommunen og andre aktører
Forebygge at borgere i målgruppen bor på døgntilbud uden for kommunen
Rammeaftalen regulerer de opgaver, Fontænehuset løser i samarbejde med Furesø Kommune, og
omfatter følgende:


Netværksstilbud, jf. Servicelovens § 79
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Bostøttefunktion, jf. Servicelovens § 85



Mentorfunktion, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31e



Ungebeskæftigelsesindsats, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Det er foreslået, at det gældende opsigelsesvarsel på 6 mdr. forlænges til 9 mdr. for derved at sikre
en mere stabil drift af Fontænehuset.
Rammeaftalen følges op af en driftsoverenskomst, der mere specifikt fastlægger juridisk status,
budget, regnskab og forsikringsforhold mv. Driftsoverenskomsten afspejler indholdet i
rammeaftalen.
Rammeaftalen præciserer også mål og forventninger, herunder evaluering af samarbejdet.
Alle borgeres progression evaluereres løbendes i Fontænehusets eget regi efter 10 parametre:
1) Beskæftigelse, 2) uddannelse, 3) økonomi, 4) bolig, 5) sociale kompetencer, 6) socialt netværk,
7) sundhed og motion, 8) mestring af psykisk sygdom, 9) fritidsinteresser, 10) praktisk hverdagsliv
For ungeindsatsen er målene:
Efter 1 år forventes minimum 20 % af de aktivitetsparate borgere i afklarende forløb overgået til
uddannelse eller job. Af de uddannelsesparate borgere forventes 50 % at være overgået til
uddannelse eller job.
Arbejdet omkring mentor og bostøtte følger de almindelige lovgivningsmæssige regler.
Fontænehuset har i rammeaftale tilsluttet sig Byrådets forventninger til at medarbejderne fra Furesø
Kommune ansættes i Fontænehuset med samme løn- og ansættelsesvilkår, som de kommer fra samt
der er indgås overenskomst for disse med de relevante faglige organisationer.
Økonomiske konsekvenser:
Alle opgaverne inklusive overhead dækker et samlet beløb på 3,595 mio., der er sammensat af
følgende elementer:
1. Åbent ikke-visiteret tilbud i Fontænehuset Ballerupvej svarende til 1,4 mio. kr.
2. Mentoropgaver svarende til 930.000 kr. inklusive overhead
3. Forløb for unge svarende til 0,8 mio. kr.
4. Bostøtteopgaver svarende til 465.000 kr. inklusive overhead
Beløbet for 2018 justeres i forhold til den reelle opgaveovertagelsesdato henvises til beskrivelsen
ovenfor.
Borgerinddragelse:
De borgere, som bliver berørt af opgaveflytningen, skal naturligvis inddrages i processen. Dette
sker gennem et tæt samarbejde mellem borgerne, Fontænehuset og forvaltningen.
Handicaprådet har høringsret.
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Lovgrundlag:
Lov om Social Service.
Lov om aktiv beskæftigelse.
Det videre forløb:
Efter politisk godkendelse af rammeaftalen vil der blive overført 1 medarbejder fra kommunens
bostøttefunktion og 2 medarbejdere fra kommunens mentorkorps til at varetage opgaverne med
udgangspunkt i en ansættelse i Fontænehuset.
Der lægges op til at status på opfølgning af rammeaftalen foretages efter 6 mdr. til politisk
forelæggelse. Herefter vil der foretages en samlet evaluering efter 1 års drift ligeledes til politisk
forelæggelse.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at udvalgene godkender udkast til rammeaftale for et udvidet samarbejde
med Fontænehuset på baggrund af Byrådets beslutning i februar 2018.
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 08-05-2018:
Godkendt, idet det præciseres, at målsætningen er, at der efter 1 år forventes minimum 20 % af de
aktivitetsparate borgere i afklarende forløb er overgået til uddannelse eller job. Af de
uddannelsesparate borgere forventes 50 % at være overgået til uddannelse eller job.
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