Mål 2: I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en
forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper.
Overskrift

Forslag

Forfatter

2.1. Færre livsstilssygdomme Andelen af borgere med sundhedsmæssige udfordringer på grund af rygning, overvægt og misbrug er
reduceret. Det betyder konkret, at andelen af borgere med svær overvægt er nedbragt til 6 % (en
halvering fra situationen i dag). Rygning blandt unge er nedbragt til 7 % (ligeledes en halvering). Andelen
af borgere med et sundhedstruende alkoholforbrug og borgere med andet misbrug er nedbragt med 10
%.
2.1. Færre livsstilssygdomme
Der bør være en sundhedsfaglig enhed i kommunen der kan rådgive om sund levevis, dvs f.eks. kost, motion,
rygning , alkohol og stofmisbrug og som borgerne kan henvende sig til uden henvisning og registrering.
2.1. Færre livsstilssygdomme
Vi ønsker røgfri skoler. Det vil give bedre sundhed for børnene og færre begynder at ryge. Gratis boldspil for
udsatte unge. Nedsat takst. Målsætning om at alle skal dyrke sport hele året. Mindske fedme og usundhed. Godt
med sommercamps - vi savner virkelig Furesø udendørs gymnastik i sommerferien. Godt med Furesø Festival.
2.1. Færre livsstilssygdomme
Sundhed: Opfordre til at bruge vores skønne natur mere, f.eks. arrangere gågrupper. Km-sten om Farum sø godt
initiativ – mere af samme slags.
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2.1. Færre livsstilssygdomme

Træning/leg i skovene for alle (fitness giver velvære). * Forhindringsbane i skoven til fri afbenyttelse i stil med den stine bartelt
som findes i Skodsborg (https://skodsborg.dk/forhindringsbane/). Banen er designet til at udfordre dig maksimalt,
både når det gælder udholdenhed, koordination og styrke. Uanset om du er nybegynder eller ønsker at udvide dit
træningsprogram, tror vi på, at den med garanti vil vække dit indre legebarn. * Trænings stationer placeret flere
steder i Furesøkommunes skove. Inspiration fra Sandhem MTB område i Sverige hvor de har bygget
"styrketrænings maskiner" ud af træstammer mere info kan fremsendes og sportsgrenen OCR løb hvor
træstammer, sten eller sandsække flyttes.

2.1. Færre livsstilssygdomme

Etablering af ungdomsklubber. Det virker som om mange unge 'hænger ud' ved Furesøbad, bytorvet,
Jan Skelbæk
tankstationer, ved skoler m.m. I 'gamle' dage var der ungdomsklubber som lokkede de unge til at lave aktiviteter
sammen - med passende overvågning fra ofte. Alkohol og rygning følger tit med hvis unge mødes uden et formål,
hvorimod gode aktiviteter fjerne fokus på alkohol og rygning.

2.2. Færre børn oplever
negativ social arv

Andelen af børn, der mistrives som følge af sociale udfordringer i hjemmet er halveret gennem en
tværgående forebyggende børnefaglig indsats, en balanceret boligsammensætning og en mere målrettet
boligsocial indsats.
2.2. Færre børn oplever negativ Forebyggelse. Sikre flere gode lægehuse samt etablering af en anonym børne og familie telefon
social arv
2.2. Færre børn oplever negativ Alle børn skal kunne deltage i fritidsaktiviteter. Det skal derfor være muligt, at børn af fattige kår kan få det tøj
social arv
eller andre ting, der kræves for deltagelse. Skal udleveres i "naturalier". Opgaven forestås af borgere udenfor
arbejdsmarkedet.
2.2. Færre børn oplever negativ Hjælp børn og unge. Generøs indsats på institutioner (vuggestuer, børnehaver, fritidstilbud, skoler m.v. ) vil
social arv
kunne bremse stigningen i ulighed.

Furesø Kommune

2.3. Færre står uden for
arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesgraden blandt borgere med ikke vestlig baggrund og borgere med nedsat funktionsevne
er øget med 33 % i 2030 gennem et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv samt etablering af
socialøkonomiske virksomheder for borgere med nedsat arbejdsevne.
Borgere med ikke vestlig baggrund forsøges aktivt og med en positiv tilgang tilbudt beskæftigelse, der matcher
deres forudsætninger.
Der bør være mulighed for ansættelse i kommunalt regi for borgere med nedsat funktionsevne. Borgere med
nedsat funktionsevne skal kunne møde ansatte med nedsat funktionsevne når de henvender sig til kommunen,
for dermed at møde større forståelse for deres situation og erhvervsudfordringer. Der skal større viden om og
forståelse for psykisk funktionsnedsættelse hos medarbejdere i Jobcentret, så de er i stand til realistisk at vurdere
jobmuligheder for denne gruppe.
forstærket indsats for at oprette flere skånejob. underskrevet af 6 personer, Gæstebud.
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20% flere borgere med handicap i arbejde. Sæt konkret ambitiøst mål for hvor mange borgere med handicap der
tilbydes beskæftigelse
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2.3. Færre står uden for
arbejdsmarkedet

Der bør fokuseres og satses mere på virksomhedskonsulenter og praktik i kommunen end på endeløse teoretiske Lene Jensen
kurser i jobsøgning. Jobspot fungerer godt, og det er tilstrækkeligt. Får man muligheden for via praktik at vise,
hvad man duer til, er jobmuligheden væsentligt større.

2.3. Færre står uden for
arbejdsmarkedet

Furesø skal være i top 10 omkring af få borgere i job. En borger med behov for hjælp kommer ind. En karriere
Tomas Vindeløv
rådgiver tager i mod "sin kunde" og der bliver set på baggrund og fremtid, det faktuelle og realistiske etc. Ofte er
det ikke nødvendigvis samme job en person skal søge - det har blot været en vane at arbejde på det område.
Skal borgeren ikke komme tilbage igen på jobcenteret i nærmeste fremtid, er dette step super vigtigt. Herefter
laves der et "omvendt" rekrutteringsforløb, hvor borgeren hjælpes af jobcentret med virksomhedsrettet opsøgning
- hjælper med det grundlæggende og med kontakt til 3 virksomheder (kort, hurtigt, præcist) og derved gives
borgeren indsigt og selvtillid, ved at det ikke er så svært - det er simpelthen et spørgsmål om at gøre det. Er der
succes mål for medarbejdere på jobcenteret - i at få succes med "omvendt rekrutteringsforløb" og derved få
borgere i job - bliver det en succes. Men succes mål (KPI) er vigtigt - for kommune, for jobcentret og for borgerne.
kommunen skal være aktivt opsøgende og udnytte det regelsæt, der er til rådighed, opfølgning, opfølgning og
Inge Nielsen
opfølgning! Det kan ikke passe, at man kan være på KH i årevis. De skal ud på arbejdsmarkedet - Eller på
samme sats som folkepension. Der skal gås helt op til den tilladte grænse for at få folk væk fra kontanthjælp og i
arbejde!
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Furesø har færre misbrugere og socialt udsatte, fordi vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af
forvaltningsområder, med socialpsykiatrien og andre - og fordi vi sammen med foreninger,
socialøkonomiske virksomheder og andre, støtter borgerne i at være en del af og bidrage til fællesskabet.
Det er vigtigt at kommunen klargør sine egne forpligtelser i denne forbindelse og ikke overlader til foreninger og
socialøkonomiske virksomheder at løfte disse opgaver i for stor udstrækning
Flere kommunale tilbud til udsatte borgere. lettere tilgængeligt såfremt det ligger i kommuen. forebyggende vil
styrke fællesskabet
Flere offentlig tilgængelige lokaler. Hvor borgere kan lave sin egne private forebyggende indsatser, uden der
behøver at være stor fokus på udsathed, men hvor borgere på eget initiativer kan lave gode projekter som fx
kreaværksted, sport, mødregrupper, gåturen i Farum
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Øvrige forslag udover byrådets succeskriterier
En pris til lokale virksomheder,
der gør en social forskel

En pris, som uddeles af kommunen, en gang om året, til en virksomhed i Furesø, som gør en indsats for at
beskæftige og favne mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller socialt udsatte. Alt for
mange af disse borgere ekskluderes af arbejdsmarkedet, og det er en skam! Både går vi glip af finurlige og
kreative hjerner og mennesker, som har meget godt at bidrage med og kan være en gevinst for virksomheden.
Og vi kunne give disse medborgere en hverdag at stå op til og følelsen af, at de bidrager til samfundet, har en
værdi og et indhold i livet. Men ja, det kræver lidt ekstra - også af virksomheden. Derfor ville en pris være et godt
incitament til at gøre en social forskel!
Etablering af tøjbibliotek
Mulighed at låne festtøj / leje til en meget overkommelig penge, så tekstilproduktion dæmpes, og alle har råd til at
komme til fest.
Furesø Kommune som
Ønsket om reel inklusion af alle borgeres ressourcer ved boligbyggeri, fritidsliv, affaldssortering/genanvendelse,
Danmarks bedste for alle - også etablering af læge - og tandlægepraksis og tilgængelighed til arbejdsmarkedet. Dette kan bla gøres ved at
for borgere med handicap.
fastholde/uddanne medarbejdere i såvel lovgrundlag som kommunikation med videnspersoner/berørte borgere.
Mangfoldighed er både de synlige og usynlige forskelle mellem mennesker. Mangfoldighedsbegrebet omfatter
alle, minoritet som majoritet. For alle har et køn og en alder – og alle kan pådrage sig et handicap. Lad os
sammen vise hvordan den bedste kommune håndterer mangfoldighedsbegrebet i praksis og ikke kun ved
festtaler.
Gavehjælp, så alle børn kan gå Nogle børn må blive hjemme fra børnefødselsdag, fordi de ikke råd til at købe gave til fødselsdagsbarnet. Det
til fødselsdag
skal være muligt at finde egnede gaver i en gavebod, der drives af borgerne udenfor arbejdsmarkedet.
Headspace til Furesø - gratis
Headspace er et tilbud om rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her kan de henvende sig og få gratis en
rådgivning til unge
snak med rådgiver/andre børn og unge, når livet er svært. Headspace findes i Ballerup. Måske Furesø Kommune
kunne få sit eget Headspace-tilbud? Eller samarbejde med Ballerup, hvis det er for dyrt for en lille kommune som
os at stå alene med tilbuddet? Headspace er kommet på finansloven, så måske er det netop nu et godt tidspunkt
at hive fat i dem!
Helhedsplan
en helhedsplan som kan facilitere nogle forebyggende indsatser og skabe mere sammenhæng mellem nye og
allerede eksisterende projekter (herunder også fritidslivet) i kommunen
Lighed for alle borgere
Igennem 3 år har jeg nu været støtteperson for nogle indvandrerfamilier. Jeg har adskillige eksempler på, at
myndighederne sender besked til borgerne, og de forstår overhovedet ikke, hvad der står og reagerer derfor ikke
eller for set, når jeg kommer og ser meddelelserne. F.eks. afslag på noget, og man ved ikke, hvad afslag betyder
og henvisning til en lovparagraf, som man dels ikke kan finde, fordi man ingen PC har og dels slet ikke kan tyde
teksten, da man ikke kan læse dansk. Integrationskonsulenten er det som regel umuligt at fange på telefonen og
han ringer meget sjældent tilbage, selv om hans telefonbesked lover det. Der er desværre stor forskel på,
hvordan danske statsborgere og borgere med anden etnicitet behandles i kommunen.
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