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Meddelelser/orientering USS - maj 2019
Sagsnr. i ESDH:
19/4639
Beslutningskompetence: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
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 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,
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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

Bilag:
12009063
22036236
3-

Åben Årshjul maj 2019.pptx

(55821/19) (H)

Åben Ventelistestatistik, plejeboliger pr 1. maj 2019.pdf

(75948/19) (H)

Åben Blad 71.april 2019.docx

(74731/19) (H)
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2034332
41943974
52035070
62035071
72036653

Åben Notat om behov for visiterede ældre- og handicapegnede
boliger
Åben Midtvejsstatus - samarbejde m. Furesø Kommune og
Fontænehuset - marts 2019
Åben Status fra Fontænehuset

(11283/19) (H)

Åben Orientering om normering på plejecentre - 30. april 2019

(76093/19) (H)

(75171/19) (H)
(75172/19) (H)

